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CALABRIe & 
TYRREENSE EN 
IONISCHE KUST 

 

 

 

Een ongerepte regio in de Italiaanse laars 

 

8-DAAGSE  CULTUURREIS VVOG – PLUS! 

 VERTREK:  14  SEPTEMBER 2019 

 

 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwig19zdjIXaAhWGKVAKHTD5Cf0QjRx6BAgAEAU&url=http://mediterraneinews.it/2017/09/08/costituita-lassociazione-dei-borghi-piu-belli-della-calabria/&psig=AOvVaw3z9yoJ9MODi5eToyeMiqyG&ust=1521985707319874
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 Griekse kolonies, Romeinse steden, Byzantijnse invloeden. 

 verblijf in  slechts twee hotels (3+4 nachten.)  

 logies in  superieure hotels**** en ***** 

 vol pension, dranken inbegrepen. 

 Bootexcursie naar de Liparische (Eolische) Eilanden 

 
We maken een rondreis in de hak van de laars. Reggio di Calabria heeft veel 

invloeden ondervonden van de Grieken, Romeinen en Byzantijnen. Eén der 

Griekse topwerken zijn de bronzen Krijgers van Riace. Vanuit diverse plaatsjes 

aan de west- en oostkust hebben we adembenemende vergezichten op de Ionische 

en Tyrreense Zee. 

  

 
 

 

U zal verwonderd zijn van de mooie natuur:  hoogplateaus, rijke en groene bossen, 

diepe kloven in de valleien. Zowel de Tyrreense als de Ionische kusten werden 

door de Grieken gekoloniseerd en ze stichtten Reggio en  Locri. We bereizen het 

“Bruttium” der Romeinen en later werd Calabrië bevolkt door Byzantijnen, de 

Normandiërs en de Bourbons. Een weinig bereisd deel van Zuid-Italië, dat een 

rijk patrimonium bezit van antieke nederzettingen, prachtige Byzantijnse kerken 

en dorpjes die hangen over de zee. 

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjWlOPr4v_ZAhWOUlAKHYuoBrcQjRx6BAgAEAU&url=https://www.lou-en-stephan.be/italie/reisverhalen/calabria-west-oost-centraal/&psig=AOvVaw10_t3U8z1NaoyIRHh0fEq6&ust=1521802500714143
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PROGRAMMA 
 

DAG 1:                        BRUSSEL► LAMEZIA TERME 
 

Vlucht van Brussel naar Lamezia Terme (Brussel 09.15u – Lamezia Terme 

15.10u,  met overstap in Milaan).  Per autocar transfer naar het hotel in de 

omgeving van  Rocella Ionica. (112 km) Welkom, avondmaal (dranken inclusief) 

en overnachting in hotel Parco dei Principi 5*. 

 

  
 

   
 

 

Avondmaal en overnachting. 
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DAG 2:                                 LOCRI - GERACE                                                                       

Na het ontbijt rit naar Locri (12 km),  een Grieks stadje  uit de 7e eeuw v. Chr. De 

Saracenen verwoestten de stad in de 9e eeuw; We bezoeken de archeologische 

site  Locri Epizefiri. U vindt er nog oude stadswallen, een Grieks-Romeins theater. 

Hier werden in  zee de bronzen krijgers ontdekt die we in Reggio zullen bezoeken. 

 

Vertrek naar het zeer schilderachtig en middeleeuws dorpje Gerace (9km). Het 

dorpje ligt op een heuvel en heeft de sperwer als symbool; “hierax” betekent 

sperwer in het Grieks. Hier woonden lange tijd Grieken, Byzantijnen, 

Normandiërs. Later ook nog de hertogen van Anjou, Schwaben en Aragon. In de 

bovenstad ligt het historisch centrum, met één der mooiste kathedralen van 

Calabrië, gebouwd in 1045. We ontdekken er een Vlaams kunstwerk! Wandeling 

door het  middeleeuws centrum. We nemen de lunch in de omgeving van  Gerace. 

   

   

Terugkeer naar ons hotel (25 km). Wat vrije tijd in de late namiddag.  Avondmaal 

en overnachting. Dranken inclusief. 

http://calabrianostra.blogspot.com/2016/03/gerace-uno-dei-centri-storici-medievali.html
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cattedrale_di_Gerace._Interno.jpg
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DAG 3:                                                                                   STILO - BIVONGI 

Deze morgen vertrek naar het stadje Stilo (37 km), geboorteplaats van de filosoof 

Tomaso Campanella (1568-1639); deze filosoof, “voorloper” van het 

communisme, schreef in zijn werk “ Civitas Solis” dat we naar een wereld gaan 

waarin alles aan iedereen behoort en er geen verschil zal zijn tussen rijk en arm.  

Iets hogerop staat een prachtig Byzantijns kerkje “Cattolica”. een 10de-eeuwse 

kruisvormige Byzantijnse kerk met 5 karakteristieke koepels. Het is een 

architecturale pareltje: in de binnenruimte bestaat het Griekse kruis uit 9 

vierkanten die afgesloten worden door vier marmeren zuilen. Ook de moeite 

waard zijn de resten van muurschilderingen.    In Stilo nemen we een lunch in een 

agroturismo “Fattoria Armonia”.  

  

Na de lunch kort bezoek aan het schilderachtig  stadje BIVONGO (7 km). In de 

late namiddag terugreis naar ons verblijfshotel (42 km). Avondmaal en 

overnachting. 
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DAG 4:                                                                          CITTANOVA - TROPEA                                              

 

Deze morgen reizen we naar het  Nationaal park Aspromonte (45 km), gelegen 

in de uiterste punt van Calabrië. Het is een gebied dat weinig bezocht wordt, en 

staat vol met prachtige kastanjebomen, eiken, dennen en beuken. Op vele plaatsen 

hebben we schitterende panorama’s. 

   
Nationaal Park Aspromonte                                Botanische tuin Cittanova 

 

De lunch  nemen we in Cittanova. In Cittanova maken we een korte wandeling in 

de botanische tuinen. 

We rijden nu richting Tyrreense Zee; installatie in ons “hotel 501” in Vibo 

Valentia. Hier verblijven we 4 nachten. Avondmaal  en overnachting. 

 

   

   

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwijwIDPloXaAhUHKFAKHSbJCPYQjRx6BAgAEAU&url=http://www.parks.it/parco.nazionale.aspromonte/gallery_dettaglio.php?id%3D14643&psig=AOvVaw22_nU1i_b_DNDUy-qYozaK&ust=1521988241395050
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DAG 5:                                                             TROPEA – CAPO VATICANO                                                                                        
 

Na het ontbijt brengen we een bezoek aan de “Costa Tirrenica”. We starten met 

Tropea, de parel aan de Tyrreense kust, gelegen op de top van een klif; het stadje 

werd voor een groot deel vernield door een grote aardbeving van   het  is een 

juweeltje, met veel verborgen pleintjes en hoekjes, oude paleizen en kerken. Het 

mooiste gebouw is de Romaanse kathedraal met zijn originele voor- en zijgevels 

in Normandische stijl. We maken een gezellige wandeling door de hoofdstraat 

met haar prachtige paleizen uit de 17de-18de eeuw. Vanop een uitkijkpost, 

fantastisch uitzicht op de kust en  het benedictijner heiligdom “O.-L.-V.ter 

Eiland”(Santa Maria dell’ Isola). Het bisschoppelijk museum bezit enkele 

prachtige beelden (13e -18e eeuw). 

We nemen de typische lunch in een agroturismo, in het gebergte bij Tropea. 

In de namiddag, 20 km ten zuiden,  bereiken we Capo Vaticano met zijn typische 

grillige rotsen, of “faraglioni”, en in gunstige omstandigheden,  prachtig uitzicht 

op de Eolische eilanden. 

 

  
 
Terugkeer richting hotel via Vibo Valentia (35 km) met zijn Normandisch kasteel 

(Frederik II von Schwaben). Hier is ook het heel rijk archeologisch museum 

gevestigd, met een rijke collectie Griekse bronzen wapens.  Het stadje heette in 

de Griekse periode Hipponion.  Kort bezoek aan de rotskerk van Pizzo (20 km). 

Deze in de rots uitgehouwen kerk, aan zee gelegen, is uniek met mooi interieur. 

Terug naar het hotel.  Avondmaal en overnachting. 
 

 
 

 

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiLqOC6vIfaAhUMKFAKHUajB_YQjRx6BAgAEAU&url=https://www.allwallpaper.in/fr/apartments-buildings-islands-sea-wallpaper-7648.html&psig=AOvVaw2-RtM_PPLOW2KX4icYhQ8B&ust=1522067237145921
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjehf22nYXaAhVEJ1AKHXRzBckQjRx6BAgAEAU&url=http://italia-by-natalia.pl/en/calabria-tropea-and-capo-vaticano-turquoise-pearl-of-the-tyrrhenian-sea/&psig=AOvVaw3L6kb-VxNq9JWeco_hx8a0&ust=1521990186472268
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DAG 6:                                                                 DE EOLISCHE EILANDEN                                                                     

 

We rijden naar Vibo Valentia Marina, waar we de boot nemen naar Lipari, 

Vulcano en Stromboli.  De eilanden behoren tot de provincie Messina in Italië 

We starten met Lipari, het hoofdeiland van de Eolische eilanden. Een kort bezoek 

aan het Eolisch museum en de mooie witte huisjes van het centrum. 

 

 
 

We nemen vervolgens de boot naar Vulcano. Mooie natuur en kusten met 

solferhoudend strand. Het wordt ook het rokende eiland genaamd. We eindigen 

met het eiland Stromboli. Op het eiland Stromboli wonen tussen de 400 en 850 

mensen. Mount Stromboli is de meest actieve vulkaan van Europa. Omdat Mount 

Stromboli zo veel tot uitbarsting komt en deze uitbarstingen vaak zichtbaar zijn 

tot ver op de omringende zee, heeft het eiland de bijnaam ‘Vuurtoren van de 

Middellandse Zee’ gekregen. 

 

   
 

Terugkeer naar ons hotel. Avondmaal in ons hotel (dranken inclusief). 

 

(P.S. Bij slechte weersomstandigheden is er voor die dag  een alternatief 

programma voorzien) 

 

 
 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjI_437oIXaAhWPL1AKHQoBCvAQjRx6BAgAEAU&url=http://www.booking-vacanze-isole-eolie.com/en/product/bookable-holiday-in-lipari-7-days-tour-aeolian-islands/&psig=AOvVaw2bM8ctA6EGX_tXLtWIaZAC&ust=1521991135171347
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DAG 7:                               REGGIO DI  CALABRIA – SCILLA  

 
In de voormiddag maken we een uitstap naar Reggio di Calabria (110 km autostrade). 

We rijden een stukje langs de “Purperen Kust”. In deze visrijke kustwateren wordt er 

tonijn uit de zee gehaald, maar vooral zwaardvis in Bagnara. 

De stad werd in 1908 grotendeels verwoest door een aardbeving en nogmaals door 

bombardementen in 1943.  Reggio di Calabria is niet alleen de  geboortestad van 

Versace,  maar bezit ook, samen met Napels,  het belangrijkste museum van Italië: het 

Archeologisch museum della Magna Graecia. Hier, in de kelderverdieping   

bewonderen we de “ Bronzi de Riace”, twee Griekse strijders, algemeen erkend als 

toppers van de Griekse kunst uit 450 v.Chr.  

 

 
 

 

 

De zeeboulevard, ook de “Lungomare” genaamd, wordt beschouwd als de “mooiste 

kilometer”  van Italië. Wij rijden naar Scilla (22 km ) waar we lunchen. Hier bezoeken 

we het kasteel van de familie Ruffo di Calabria.  Terugkeer naar het hotel (75km). 

 

 
 

’s Avonds afscheidsdinner met  aperitief en dranken inclusief. 

 

DAG 8:                    LAMEZIA TERME  – BRUSSEL                                                                 

Na  het ontbijt,   transfer naar de luchthaven van Lamezia  (55 km)voor de terugvlucht 

naar Brussel via Rome. (Lamezia 11.10u – 17.35u Brussel). 

 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj1tpfap4XaAhXCLFAKHWoLDPcQjRx6BAgAEAU&url=http://www.francescadipietro.com/perche-nessuno-va-a-vedere-i-bronzi-di-riace-a-reggio-calabria/&psig=AOvVaw0JZ8xO07xS2dbliuEJ-Er6&ust=1521992854772079
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwix0rW--73gAhXRh7QKHb9zC9IQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.booking.com%2Fhotel%2Fit%2Fscilla-beach.it.html&psig=AOvVaw1ygl7S6nW8GSvGZGu3b3b_&ust=1550327812609701
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VERTREK op 14 september 2019: prijs per persoon: 2.050  € in 

dubbele kamer; minimum 20 personen - single suppl 235€ 

 

 

 

INBEGREPEN 
 Heen en terugvluchten Brussel – Lamezia - Brussel (Alitalia) 

 Luchthaventaksen (235€ steeds onder voorbehoud van wijzigingen) 

 Privé-autocar  voor alle uitstappen en verplaatsingen naar hotel en luchthavens. 

 gekwalificeerde lokale Franstalige privé- gids voor de bezoeken. 

 7 overnachtingen  in hotels **** en ***** 

 Alle maaltijden, buffetontbijten en  lichte lunches tijdens de bezoeken. 

 Dranken tijdens alle maaltijden (waters, 1 fles wijn per 3 personen) 

 Audiofoon voor de groepsbezoeken. 

 Fooien voor gidsen, chauffeurs en horeca personeel. 

 Alle excursies, entrees voor alle  vermelde  musea en sites. 

 Extra “VVOG PLUS - drink” bij het afscheidsdinner 

 

NIET INBEGREPEN: 

 
 Bijstandsverzekering, en/of annulatieverzekering. 

OPMERKING: 

 De luchtvaartmaatschappijen kunnen altijd hun prijzen herzien, in functie van de 

boekingsklasse en van de schommelende luchthaventaksen of brandstoftoeslagen. 

Onze tarieven zijn gebaseerd op prijzen bekend op 28/05/18. 

 De boottocht naar de Eolische Eilanden is afhankelijk van het weer op zee. 

 Het programma is onderhevig aan omwisselingen van locaties, doch er zal steeds 

gestreefd worden aan dezelfde inhoudelijke bezoeken, alsook aan de **** hotels. 

 

SPECIALE    ANNULATIEVOORWAARDEN  : 

 Tot 60 dagen voor de afreis : 30% van de reissom, met minimum 500€ per persoon 

 Van 60 tot 30 dagen voor de afreis : 60% van de reissom, met minimum 750€ pp. 

 van 30  dagen voor afreis tot de dag van vertrek  : 100% van de reissom  

 

 

       
                              

 

Asteria Expeditions   Korte Zilverstraat 6 -   8000 Brugge Belgium- Tel  050 33 25 10 -   
Dept of rvr travel  Lic. A 1095  info mail :  paul@asteriaexpeditions.be 

 

 

mailto:%20%20-%20alle%20info%20mail%20:%20%20paul@asteriaexpeditions.be
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INSCHRIJVINGSFORMULIER  OPSTUREN NAAR ASTERIA  
TEN LAATSTE OP 31 MAART 2019  

 
VOORNAAM: (identiek als op de identiteitskaart) 

NAAM 

STRAAT                                     NUMMER 

POSTCODE .  .  .  .      GEMEENTE 

TELEFOON                                                  G S M   

EMAIL:                                     @ 

 
Reserveert voor 

BESTEMMING: 8 - DAAGSE CALABRIE    -  VVOG-PLUS!   
HOTEL: Rondreis  

REISPERIODE: van  14 SEPTEMBER      t/m  21 SEPTEMBER  2019              

TOTAAL AANTAL PERSONEN: 

TYPE KAMER  / tweebeddenkamer / dubbelbedkamer   of    single kamer  (*)             

 
Medereiziger 2 
VOORNAAM: (identiek als op de identiteitskaart) 

NAAM 

STRAAT                          NUMMER 

POSTCODE .  .  .  .      GEMEENTE 

TELEFOON                                                   G S M   

EMAIL:                                     @ 

 

 Prijs per persoon 2.050 €  per persoon (dubbele kamer) 235 € single suppl. 
 

 Wij wensen een annulatieverzekering :   JA /  NEEN (5.75 % van de reissom) (*) 
 

 Wij wensen een verzekering bijstand/ongevallen en bagage JA / NEEN (prijs 25 €) (*) 
 

 Wij storten ten laatste op 01/03/2019 een  voorschot van 250€ per persoon  op rek N° BE70 
470-0513131-25   met vermelding   2019CALABRIAVVOG  
 

 (*): Schrappen aub 

Handtekening 

 
SPECIALE ANNULATIEVOORWAARDEN: 

 Tot 60 dagen voor de afreis : 30% van de reissom met een minimum van € 450 per persoon; 

 Van 60 tot 40 dagen voor de afreis : 40% van de reissom 

 van 40 tot 25 dagen voor afreis : 75% van de reissom  

 minder dan 25 dagen voor afreis of bij niet aanmelding: 100% van de reissom. 

__________________________________________________________ 
 Asteria Expeditions   Korte Zilverstraat 6 -   8000 Brugge  -  Afdeling van N.V. Reizen Van Renterghem 

 Tel  050 33 25 10 -  Fax 050 33 26 10 

 Lic. A 1095 paul@asteriaexpeditions.be   -  Algemene voorwaarden zie: www.asteriaexpeditions.be 

 

mailto:paul@asteriaexpeditions.be
http://www.asteriaexpeditions.be/

